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B A C K OFF ICE



El nostre pla de Neteja i Desinfecció habitual
dins de les nostres cuines és segur contra
qualsevol contaminació microbiològica.

Utilitzem el producte desinfectant Suma Bac 10.
Està certificada la seva efectivitat contra el Covid-19.

A més, incloem a les nostres rutines de neteja habituals 
punts que ara són crítics: poms,
mànecs, passa safates i interruptors, etc.

Amb les mesures exposades no és necessari
una desinfecció específica prèvia. En el cas de 
ser  requerida, es podrà realitzar mitjançant el 
nostre proveïdor homologat, previ pressupost.

General
NETEJA

Recepció i
b a c k office



NETEJA de vaixella i parament

No es necesario usar

No és necessari 

parament d’un sol ús, 

ja que el rentat a més

de 82ªC utilitzat amb

els nostre equips

ja garantitza la

correcta neteja i

desinfecció.

No es considera

necessari l‘ús d'estovalles

d’un sol ús a les safates.

El rentat habitual en  el 

rentavaixelles i/o la

desinfecció de safata

amb Suma Bac és  

suficient.

Es prohibeix l‘ús de 

tuppers

externs als nostres

menjadors (no  podem

donar garanties

higièniques sobre un  

envàs que no ha estat

higienitzat a les nostres 

instal·lacions).

VAIXELLA I  
PARAMENT

SA FAT ES  D E  S E RV E I TUPPERSMANTENIM ENT

Femrevisionsa ls 

rentavaixelles i plans 

preventius diaris pera 

garantirque

la tempertura de ls 

rentavaixelles és la  

correcta.

Recepció i
b a c k office



ORGANITZACIÓ
Del personal Recepció I

b a c k office

Marcarem horaris esglaonats per impedir que el

personal coincideixi en espais com els vestuaris o

menjadorsdepersonala l’horadedescans.

El supervisor de  centre

portarà control de ls

trebal ladors mitjançant

enquesteso valoracióa l'inici de 

la jornada laboral.

Marcarem horaris de tasques o espais
delimitats per a la realització d’aquestes
tasques en les mateixes ubicacions, fent una 
reorganització de posicions seguint el criteri
de distància mínima.

H O R A R I S

V I G I L À N C I A  DE L A SALU T

DEL S TREBALLADORS

Hem desenvolupat un  protocol 

pera poder actuar ambrapidesaen cas

que  algundelsnostrestreballadors tingui

símptomes.

DISTÀNCIA

SEG U R ETAT



Formarema ls equips pera la correcta retirada

complint els procedimentsestablertsenmatèria de  PRL.

RECEPCIÓ DE

Mercaderies
C O M N O SABEM EL TEMPS Q U E POT SOBREVIURE E N LES DIFERENTS SUPERFÍCIES  

CO N S I D E R E M CO N V E N I E N T  EXTREMAR LES P RECAU CIO NS E N  A Q U E S T PUNT.

Sempreque sIigui possible

acondicionaremun  lloc

específic limitant

al màximels accessos

depersones alienesa 

l'activitat delcentre.

Els productes imatèries

primeres seràn desproveïts

de totamena de cartrons,

plàstics i envasosqueno

siguinnecessaris abans d‘ 

entraracuines.

Els residus generats  d‘ 

aquestaactivitatseran

apartats i segregats

romanentel menor

tempspossible en les

Instal·lacions.

Aquestes activitats esportaran 

a termefentús de

guantsd‘un sol  úsi tots

aquellsEPIsconsiderats

segonsels procediments.

El personal, al finalitzar la tasca, es retirarà els guants i

procedirà al rentat de mans abansd'incorporar-se a

l’activitatenl'interior de lesinstal·lacions.

Recepció i
b a c k office



ROBA DE

Treball Recepció i
b a c k office

#Protecció

Disposem d‘ un protocol pera entregarals

treballadorsdecom rentar i guardar la

Robadetreball.

Hem creatun protocol específic peral canvi

deroba i vestuari.

Els nostres treballadors treballen el 

100%  de la jornadaamb mascareta.

Proporcionaremels EPIs necessarisa tots  els

treballadors.



C U I N A



No portar arracades, anells, polseres.

Ús del‘uniforme i calçatcorrectamentcol·locat, encondicions

higièniques i  d‘ ús específic pera les nostresinstal·lacions.

Ús degorres netes que cobreixentotalmentel cabell

Rentar-se les mansde forma adequadaa l’inicide cada jornada i 

cada vegada que es considerinecessari.

No espot: menjar, fumar, ni mastegar xicle, tossir, esternudaro  

bufar sobreels aliments a la zona detreball.

ELS NOSTRES

PROCEDIMENTS
Preparació I/o  

elaboració del menjar

EL PLA DE BONES PRÀCTIQUES  

DE MANIPULACIÓ I EL  

MANUAL DE MANIPULADOR

D’ALIMENTS RECOLLITS EN  

L'APPCC JA CONTEMPLA LES  

MESURES COM:

I bones pràctiques demanipulació

CORRECTE RENTAT DE  

MANS AMB SABÓ

BACTERICIDA

La mesuramés eficaç



MESURES

que incorporem
Restricció d’accés a les nostres cuines a

personal aliè o sense complir amb el

protocolestablert.

Disposarem de mascareta tipus quirúrgiques

per a tot el personal treballador, com un

mitjà de protecció per a la resta de

treballadors ipelsusuarisdeservei.

En el cas de rentat de parament i vaixella

serà obligatori l’ús de davantal, guants de

proteccióquímica, iulleresdeseguretat.

Preparació i/o  
elaboració del menjar



MESURES

D'H I G I E N E



SERVEI DE MENJADOR

Mesures d'higiene Preparació I/o
elaboració del menjar

El personal de monitors acompanyarà en tot moment al seu grup

d'alumnes,  mantenint un protocol de contacte directe mínim amb

l’alumnat.

MÀSCARES

DE L'A LU M N AT

H I G I E N E

DE M A N S

En el cas que l'alumnat porti

mascareta, mantindrà la seva

màscara posada fins al moment de 

l’ingesta. S‘ha de treure segons

protocol i doblegar correctament per 

a tornar a posarse-la després de 

menjar

ES DEFINIRÀ CONJUNTAMENT

AMB LA DIRECCIÓ DE

L’ESCOLA ON DEIXAR LES

MASCARETES

AULES:

Es renten les mans en els lavabos més

propers a les seves aules.

Als passadissos, caminaran pel mig

amb mans netes sense tocar res.

FILES AL MENJADOR:

Es renten les mans als lavabos més propers

als menjadors escolars.

ENTRADA AL MENJADOR:

Es mantindrà la distància de seguretat.



SERVEI



SERVEI DE MENJADOR
Aforament Servei de   

menjador

ESTU DI  DE L A  CAPACITAT DEL ME NJA DO R E N RELACIÓ

AL S  CO MENSALS  I LA  DISTÀNCIA DE SEGURETAT

TO R N S

Sempre que es pugui

es temporitzarà

i es dividirà el  servei 

de menjador atenent

a la capacitat i espais

de seguretat de cada

menjador escolar.

Pera la separació lateralhem

d’eliminar llocs, reduïrocupació
per torns.  

ESPAI

E N TAULES

Ej: 144 pax de capacitat al menjador escolar

Disminució de capacitat al menjador
escolar a 48pax



SERVEI DE MENJADOR
Propostes Servei de   

menjador

MENJAR A  LES  AULES
CLASES DEINFANT IL  O  AULES POLIVALENTS

Depenent de les distàncies es

podria  portar el menjar a les 

aules, especialmente pels

alumnes d’EDUCACIÓ INFANTIL. 

Es una opció per a:

- Disminuir comensals al 

menjador escolar.

El personal de monitors acompanyarà en tot moment  al seu 

grup d'alumnes, mantenint un protocol de  contacte directe

mínim amb l’alumnat.



SERVEI DE MENJADOR
Entrada i sortida Servei de   

menjador

ENTRADA A L MENJA DO R SORTIDA DEL MENJA DOR

Entren d’un en un i mantenint

les distàncies de seguretat.

Es procedeix al rentat de mans

abans d’entrar al menjador

escolar

Es sortirà en ordre, i amb distàncies

de seguretat a l’espai destinat al 

següent temps de menjador.

Es procedirà a la higienització de les 

mans desprès del menjador escolar.

El personal de monitors acompanyarà en tot moment al seu

grup d’alumnes,  mantenint un protocol de contacte directe

mínim amb l’alumnat.



SERVEI DE MENJADOR
Servei a taula Servei de   

menjador

El personal de monitors acompanyarà en tot moment al seu
grup d’alumnes, mantenint un protocol de contacte directe 
mínim amb l’alumnat.

SERVEI  E N TAULA

ASPECTES A  TENIR E N COMPTE

Amanides a compartir: S’ha d’eliminar. 

Amaniments: monoporcions d’un sol ús.

Pa i coberts col·locat pel nostre personal a 

la taula com ja es feia fins ara.

Plats: es serveixen abans que l’alumnat

entri en el menjador. 

Aigua: es serveixen a taula i només

l’omple el personal d’Aramark.

Recollida: es comença a recollir una 

vegada surtin els alumnes del menjador, 

no durant el servei.

Equipament per a servir. Carros/Armaris

calents: S’estudiarà l’equipament actual 

del centre per a utilitzar el més adequat

de manera que la temperatura del menjar

sigui la correcta.



SERVEI DE MENJADOR
Servei a taula Servei de   

menjador

El personal de monitors acompanyaràentotmoment  al 

seu grupd'alumnes, mantenintun protocol de  contacte

directe mínimamb l’alumnat.

SERVEI

L Í NIA  DE SELF

Gastronorm: incorporació de mampara 

antiesput.  Tots els plats que formen el menú

d‘aquest dia, seran  entregats pel nostre

personal, inclosa la fruita que acostumen a 

agafar-la els infants.

Quan no hem de servir taparem sempre els 

gastronorm.  Buffets d‘amanides: S‘han 

d’eliminar del menú.

Estudiarem la possibilitat d'entregar

amanides preparades envasades.

Amaniments: els substituirem per monoporcions

d'un sol  ús.

Pa i coberts: ho entrega el nostre personal al 

final de la línia de servei. Els coberts es poden 

entregar embolicats en el tovalló.

Aigua: es serveixen a taula i únicament les omplen

el personal d’Aramark.

Possibilitat d'utilitzar el self com si fos una línia  

d'emplatat: l'alumne passa a recollir la safata ja 

completa sense necessitat d’esperar ni haver de 

tocar res.

La cua per a recollir la safata es realitzarà deixant

distància entre alumne i alumne.

Després de finalitzar, l'alumnat deixarà la seva

safata als carros de forma ordenada i mantenint

la distància.



El personal demonitors acompanyaràentotmoment al seu grupd‘ alumnes,  

mantenintun protocol de contactedirectemínimamb l’alumnat.

ESPAI

DE TALLERS

PATISV Í D EO S

EDUCATIUS

ACTIVITATS

EDUCATIVES

MISSATGE

EDUCATIUS

Donada la 

manipulació de 

materials  

conjunts,…

NO ES PODEN  

REALITZAR.

Els patis han d’estar

delimitats per 

cursos sense

barrejar edats.

Els jocs hauran de

ser sense

materials:  tipo 1-

2-3 el  fet i 

amagar.

Si fos possible

segons centre i 

rati es poden 

projectar vídeos

educatius,  a les 

aules, en el  

gimnàs…

Treballar

mòdul

específic

d’higiene i 

prevenció de 

contagi al 

menjador.

Cartelleria  

amb

missatges

recordant

els

BONS HÀBITS

D'HIGIENE per

a  la 

prevenció.

SERVEI DE MENJADOR
Espaid'oci Servei de   

menjador




